
TAP DOAN DT MAY VIT NAM 
TONG CONG TY CP PHONG PHU 

CQNG HOA xA fiQI CIIU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Ti do — Hnh phüc 

S:34'PP-TCKT Thànhphô H Chi Minh, ngày 27 tháng 08 nãrn 2020 

V/v giái trinh kEt qua hoat d5ng 
kinh doanh 6 tháng nãm 2020 sau soát xét 

KInh g1ri: - lily Ban Ching Khoán Nhà Nuâc 

- S Giao djch chirng khoán Ha Ni 

Can cuir Lut Chuirng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 närn 2006; 

Can cur Thông tu s 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 näm 2015; 

Theo Báo cáo tài chInh t6ng hcrp, báo cáo tài chInh hcip nht giUa niên d nãrn 2020 

cüa Tng cong ty c phn Phong Phü d duc soát xét bâi Cong ty TNHH Kim toán và Tu 

van A&C; 

Tng Cong ty c phn Phong PhU giâi trInh vth lily Ban Chuirng Khoán Nhà Ntxâc và 

So Giao djch Chuirng khoán Ha Ni v igi nhun sau thu trên Báo cáo tài chmnh tng hgp Va 

hcrp nh&t cOa Tng Cong ty so vOi cüng kS'  närn trisOc nhu sau: 

1/ Lqi nhun sau thu trên Báo cáo tài chInh t6ng hçip giãrn hn 10% so vâi cüng kS' 

nãiri 2019 là do ánh huOng cOa dai djch Covid — 19, rt nhiu dcin hang tr các dôi tác, 

khách hang d bj hoàn, hUy ngang, s11t giãrn rnanh. Do do, hiu qua hoat dng kinh doanh 

cUa Tng cong ty bj ânh huRing dáng k, dtc bit là trong qu' 2 iiam 2020. 

2/ Li nhun sau thud trén Báo cáo tài chinh hgp nh.t tang hGn 10% so vâi cing kS' 

närn 2019 là do trong näm 2019 Tng cong ty cia sap xp 1i hoat dng san xuat kinh doanh 

và thirc hiên thoái v6n rnt s khoAn du tu khong hiu qua ci thu hi vn. Do vy, trong 

qu 2 và 6 tháng näm 2020 khong cOn hgp nhat kt qua kinh doanh cOa các khoán dâu tu 

nay. TONG GIAM DOC 

OCDIEUHANH 

Trân trpng kinh chào./ 

JS,10'j n1uin: 
- Nhu trên; 
- Website Phong PhU; 
- Luu: VT, TCKT. 

www.phongphucorp.com  


	Page 1

		2020-08-28T10:43:19+0700
	Tổng Công Ty CP Phong Phú
	I am the author of this document




